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 COVID برنامه حمایت از یادگیری فشرده

اطالعات برای والدین و مراقبین

COVID در باره برنامه حمایت از یادگیری فشرده

 (COVID Intensive Learning Support Program (CILSP)) ،COVID برنامه حمایت از یادگیری فشرده

تدریس در گروههای کوچک را برای دانش آموزانی که بیش از همه به آن نیاز دارند در بیشتر مدارس ابتدایی، 

متوسطه و ویژه در سراسر NSW فراهم می کند.

 NSW و انجمن مدارس مستقل NSW مدارس کاتولیک ،NSW این برنامه یک تالش مشترک بین اداره آموزش

است.

این برنامه برای کمک به دانش آموزانی تهیه شده است که دوره های طوالنی یادگیری از خانه عمدتاً به دلیل 

همه گیری COVID-19 روی آموزششان تاثیر گذاشته است. این برنامه بر روی خواندن و نوشتن و حساب تمرکز 

دارد.

هر مدرسه برنامه خود را بر اساس نیازهای دانش آموزان خود تهیه می کند و برنامه را با استخدام معلمینی 

که آموزش ویژه دیده اند و آموزش دهندگان دیگر مانند استادان دانشگاه و معلمان پیش دبستانی مدیریت 

می کند. این دروس برای گروه های کوچک را می توان قبل یا بعد از مدرسه یا در ساعات مدرسه برگزار کرد.

طرز کار برنامه

از طریق برنامه حمایت از یادگیری فشرده COVID، بودجه ای به مدارس داده می شود تا مربیان اضافی را 

برای تدریس در گروههای کوچک دانش آموزان استخدام کنند. 

معلم کالس با همکاری مدیر مدرسه و با استفاده از ارزیابی های مختلف، تعیین می کند که کدام بچه ها از 

آموزش در گروههای کوچک بهره می برند.

سپس با والدین یا مراقبین هر کودک در مورد پذیرش او در برنامه صحبت شده و یک طرح آموزشی تهیه می 

شود. پیشرفت کودک به طور منظم بررسی شده و تماس با والدین و مراقبین حفظ می شود.

ویژگی های کلیدی برنامه

دانش آموزان در تمام مدارس دولتی NSW توسط این برنامه حمایت شده اند. در سال 2021 در مجموع 	 

265000 دانش آموز مورد حمایت قرار گرفتند.

آموزش در گروههای کوچک توسط مربیان اضافی - از جمله معلمین گهگاهی و استخدام موقت، معلمین 	 

بازنشسته و معلمین دانشجو ارائه می شود. معلمین اضافی از نزدیک با معلمان کالس همکاری می کنند تا 

مطمئن شوند که آموزش مطابق با نیازهای دانش آموزان است.

تمرکز آـموزش روی خواندن و نوشتن و حساب است.	 
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تیمی متشکل از مربیان و مدیران متخصص مدارس را در اجرای این برنامه حمایت و راهنمایی می کند.	 

آموزش در گروههای کوچک شامل آموزش تکمیلی و پشتیبانی یادگیری برای گروههای 2-5 دانش آموز 	 

است. دانش آموزان به گونه ای یکنواخت برای مدت زمان از پیش تعیین شده با هدف تقویت آموزش در 

کالس تدریس می شوند.

برنامه حمایت از یادگیری فشرده COVID و فرزند شما

اگر معلم فرزند شما حس کند که این برنامه برای فرزندتان مفید است، با شما تماس خواهد گرفت.

 ،COVID اگر می خواهید در باره این برنامه بیشتر بدانید از سایت برنامه حمایت از یادگیری فشرده 

(COVID Intensive Learning Support Program webpage) دیدن کنید. اگر اطالعات بیشتری می خواهید، 

با معلم فرزندتان در باره این برنامه صحبت کنید.

سرویس مترجم تلفنی

اگر به اطالعات بیشتری نیاز دارید، لطفاً به مدیر مدرسه تلفن بزنید. اگر به مترجمی نیاز دارید که برای 

پرسش کمکتان کند، لطفاً به سرویس مترجم تلفنب، شماره 450 131 تلفن بزنید و یک مترجم زبان خودتان را 

درخواست کنید. شماره تلفنی را که می خواهید به اپراتور بگویید و او مترجمی را روی خط خواهد آورد تا در 

گفتگویتان به شما کمک کند. برای این خدمت هزینه ای از شما دریافت نخواهد کرد.
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https://education.nsw.gov.au/teaching-and-learning/curriculum/covid-learning-support-program

